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מבוא

1. תובענה זו, כמו רבות אחרות, ממחישה, באופן עצוב, עד כמה הכרחי ונחוץ מכשיר התובענה הייצוגית,
שהעניק המחוקק הישראלי לאזרח הקטן.

2. עסקינן בנתבעת שהינה אחת מהחברות הגדולות, החזקות והמוכרות במשק, אשר התברר כי בחוסר תום
לב מקומם ובעזות מצח מדהימה, היא מטעה את קהל צרכניה ומציגה בפניו מצג לפיו ניתן למוצר תו

תקן, המבטיח יתרונות בריאותיים, על אף שתו תקן כאמור מעולם לא ניתן לאותו מוצר!!!



3. המדובר במוצר צריכה בסיסי, טרוויאלי, הנמצא כמעט בכל בית בישראל, בשימוש יומיומי- שקיות המזון
המוכרות בפי העס כ''שקיות סנדוויץ'".

4. על גבי מארזי שקיות המזון של הנתבעת, מודבקת מדבקה גדולה ומאירת עיניים, וגה מצויין כי שקיות
המזון שלה הינן היחידות בארץ עם תקן 5113 (תקן העוסק בנדידת חומרים למזון מאוחסן).

5. ברם, בדיקה מקרית העלתה כי בניגוד גמור למצג המפורש של הנתבעת, מעולם לא ניתן לה היתר לסמן
בתו תקן 5113 את המוצר שלה!!!

6. כפי שנראה להלן, מעלליה האמורים של הנתבעת נגועים בין השאר בתרמית, הטעייה, מצגי שווא
והתעשרות שלא כדין על חשבון קהל צרכניה ובהפרת שלל איסורים וחיובים ובין השאר מכח חוק הגנת

הצרכן, התשמ"א-1981, חוק התקנים, התשי"ג-1953, פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972,

פקודת סימני סחורות, וכן חובות תום הלב הנובעות בין השאר מחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973,
והכל תוך ניצול תום ליבו ואמונו של הצרכן בה.

הצדדים .

7. התובע הינו, בין היתר, מומחה לאומניות לחימה, אשר רכש מארז כפול של שקיות מזון המיוצרות
ומשווקות על ידי המשיבה או מי מטעמה והכולל שתי חבילות של 150 שקיות כל אחת, אשר מספרן

הקטלוגי המודפס באריזה הינו 7-290000-295503 (להלן: "המארז" ו-'ישקיות המזוף' בהתאמה). למען
הגילוי הנאות יוסף, כי התובע הינו אחיו של עוה"ד רענן בשן, החתום על תובענה זו.

8. הנתבעת הינה החברה המובילה בישראל בייצור מוצרי צריכה שאינם מזון, כפי שהיא מעידה על עצמה

באתר שלה1. היקף המכירות והרווחיות של הנתבעת נמצאים בעלייה מתמדת מזה עשור, בהתאם
לדבריה כמופיע באתר. לנתבעת מוניטין רב בשוק הישראלי אותו טורחת הנתבעת לטפח ולפתח. כך למשל
מעידה הנתבעת על עצמה באתר:"סנו פעלה במשך כל שנות קיומה על פי קוד אתי, גם ללא דרישה מצד

? הרשויות. אמנם קוד זה לא היה כתוב, אך אנו בעלי החברה, משפחת לנדסברג, גהגנו ביושר ובהגינות,

תוך הקפדה מלאה על מילוי כל חוק ודרישה מהרשויות במדינת ישראל. יתרה מכך, חברתנו ידועה

ביושרה ובהגינותה כלפי צרכניה, לקוחותיה וספקיה."

9. עוד מתהדרת הנתבעת באתר האינטרנט שלה בכך שהיא שייכת למועדון יוקרתי המונה כ-200 ארגונים

מתוך כ-10,000 ארגונים מוסמכים, כאשר היא מחזיקה בנוסף ל"תו זהב" גס ב-"תו פלטינה" של מכון

התקנים הישראלי, שמשמעותו עמידה ב-5 תקנים ותווים לרבות תקן בקרת איכות (9001-2008 150).

העובדות

10. כאמור לעיל, על המארז הודבקה מדבקה אדומה בולטת, ובה נטען, באותיות קידוש לבנה כי לשקיות

שבמארז, ישנו תו תקן וכי מדובר בתו תקן ישראלי מס' 5113 (להלן: " תקן 5113"), עוד הופיע על גבי
המדבקה הסימן המאשר הרשום מס' 157855 של מכון התקנים.

.11̂ ̂\\//.ק יי\\ 1 ראה אתר הנתבעת בכתובת ק35.*€0.11/313011.0ת53.



11. ולא רק שנטען על ידי הנתבעת כי ניתן לה תקן 5113, במדבקה אף נטען כי תו תקן זה ניתו לשקיות

. הנתבעת בלבד. צילום המארז ועליו המדבקה צורף כנספח ב'

12. ברי כי המדבקה מאירת העיניים, המציגה מצג ברור וזועק לפיו ניתן תו תקן לשקיות המזון שבמארז,
נועדה להעניק להן יתרון שיווקי לעומת מתחריה, ולכבוש את כיסו של הצרכן.

13. על מנת להבהיר את המשמעות של קיומו של תו תקן למוצר, ראוי להפנות לאמור לעניין תווי תקן באתר
שיל- שירות ייעוץ לאזרח של משרד הרווחה2 :

14. תו תקן נקבע על פי חוק התקנים (התשי"ג-1953) (להלן ?. "חוק התקנים") כסמל המציין מוצרים העונים

לדרישות התקנים הישראליים. ;

15. יצרן המייצר מוצר שתכונותיו מתאימות לדרישות תקן ישראלי רשאי לפנות למכון התקנים הישראלי

ולבקש היתר לסמנו בסימן מיוחד הקרוי "תו תקן". מכון התקנים לא יעניק היתר שכזה אלא רק לאחר

שנוכח והשתכנע שאכן מתאים המוצר לדרישות התקן וכי היצרן מסוגל לייצר מוצרים שכאלה באופן

שוטף וסדיר. מכון התקנים הישראלי אינו מסתפק בבדיקה ראשונית אחת, אלא מקיים פקוח שוטף על

הנעשה במפעל ומבצע מספר בדיקות בשנה על מנת לוודא כי איכות המוצר לא השתנתה לרעה.

16. צרכן הרוכש מוצרים הנושאים תו תקן זוכה במספר יתרונות ובניהם איכות אופטימלית של מוצר ביחס

למחיר ולביצוע וכלי עזר קל ונוח המקל על הצרכן את בחירת המוצר, שאותו הוא רוצה לרכוש.

17. יתרונות לא פחותים נופלים בחלקו של היצרן שמוצריו מסומנים בתו תקן ובהם שיפור המוניטין ויתרון
יחסי כלפי יצרנים; שמוצריהם איגם מסומנים בתו תקן.

18. עוד נוסיף ונבהיר כי בענייננו מדובר בתו תקן בעל חשיבות רבה. תו התקן המדובר מטרתו ליתן גושפנקה

לכך כי המוצר הנושא אותו עומד בתקני נדידת חומרים משקיות המזון למזון הנארז בתוכו, והמגיע לגוף
האדם.

19. ההודעה על תקנונו של תו תקן 5113, התפרסמה ביום 27.6.2002 (עמוד 3196 בילקוט הפרסומים מס'
5090) בזו הלשון:

"בהתאם לסי 6(ב) לחוק התקנים, התשי"ג-1953, אני מודיעה כי מכון התקנים הישראלי
קבע כתוקף סמכויותיו לפי סי 6(א) לחוק האמור, תקנים ישראלים אלה ־.

ת"י 5113 חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, הבאים במגע עם מזון
ומשקאות,ממאי 2002"

העתקו של תקן 5113 הניתן לרכישה בחנות המקוונת של מכון התקנים מצורף כנספח גי.
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20. תרגום משמעות התקן לחיי המעשה מצוי במסמך הניתן להורדה מאתר האינטרנט של מרכז הפלסטיקה
והגומי לישראל3, כאמור במסמך אשר העתקו מצורף כנספח ד/:

מות הוא-. האס החומרים הפלסטיים והתוספות <7זבסיס המנחה את מערך הבדיקות לתאי
מותרים במגע עם מזון. לפיכך קיימים חסמים לכמות החומר המותר לנדידה מהאריזה
ק בריאותי,לא יביאו לשינוי בלתי ז לנ למזון. כמו כן המרכיבים העוברים למזון לא יגרמו 

רצוי בהרכב המזון או לשינוי בטעמו. .

0111̂ של חומרים זרים 1̂ דה (1011 בשתי המערכות- האירופאית והאמריקאית, בדיקת נדי

מחומרי ומוצרי האריזה למזון היא הבסיס לקביעת התאימות"

21. בהסתמך על המצג בדבר קיומו של תו תקן לשקיות המזון של הנתבעת, המבטיח כי אכן המוצר עומד

בדרישות התקן לעניין נדידת חומרים מהאריזה למזון, נהג התובע לרכוש דווקא את שקיות המזון של

הנתבעת, למרות שהן היקרות ביותר שראה. העתק הקבלה האחרונה בעבור רכישת המארז על ידי
התובע, בסך של 12.99 ¤, מצורף כנספח ה'.

22. כאן המקום לציין כי באותו מדף, הוצע למכירה מארז כפול אחר של 300 שקיות ניילון, גם הן בגודל של

19x25 ס"מ, במחיר זול יותר של 11.99 ¤. צילום המדף מצורף כנספח וי.

23. התובע, אשר כאמור הינו מומחה באומניות לחימה, ובהיותו אדם המקפיד על ניהול אורח חיים בריא,
. ביקש לבדוק האם אכן שקיות המזון של הנתבעת הינן היחידות שקבלו את תו תקן 5113 כפי שנטען על
ידה או שמא ישנן שקיות נוספות זולות יותר, אשר קבלו תו תקן כאמור, ומה רבה הייתה תדהמתו ומה
גדולים היו כעסו ועוגמת הגפש שנגרמה לו כאשר גילה כי המצג שהוצג על ידי הנתבעת הינו שקרי
ומטעה וכי לשקיות המזון בהן השתמש לאורך תקופה, לא ניתן תו תקן המבטיח כי השקיות עומדות

בתקן העוסק בין השאר בנדידת חומרים מהאריזה למזון שנארז בה.

24. צילום המסך של הטבלה באתר מכון התקנים המפרטת את המוצרים בעלי תו תקן ישראלי 5113 מצורפת
כנספח ז/4

25. המום וכועס, נכנס התובע לאתר הנתבעת וגילה כי שם לא נזכר ולו ברמז קיומו של תו תקן 5113, ואף

המדבקה אינה קיימת בצילום האריזה שבאתר וזאת כעולה מצילום המסך מאתר האינטרנט של הנתבעת
המצורף כנספח ח'.5

26. התובע, שיתף בתגלית המקוממת, את ב"כ, שהינו אחיו. ובעצתו פעל על מנת לוודא כי אין מדובר בטעות,

וערך בדיקה מול מכון התקנים, שם אושר בפניו, באופן חד משמעי כי אכן, מעולם לא ניתן לנתבעת היתר
לסמן את שקיות המזון שלה בתו תקן 5113.
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17. לבקשת ב"כ התובע, אף נשלח אישור בכתב, מאת מר יהושע מילר, ראש מנהלת תפעול תו תקן במכון

התקנים הישראלי. העתק הודעת מר מילר ממנה עולה כי מצג המשיבה כאילו ניתן לשקיות המזון תו
. תקן 5113, אינו אלא הטעייה חמורה, מצורף כנספח ט'

סיכום נינייסי ההטעיות ומצגי השווא

28. מהמצורף עולה אס כן כי הנתבעת נהגה בחוסר תום לב משווע, תוך הטעייה חמורה של צרכניה.

29. במצח נחושה ובלב ערל הטעתה הנתבעת את התובע ואת חברי הקבוצות המיוצגות כאשר התהדרה בכתר

לא לה והציגה על גבי מארז שקיות המזון מדבקה כוזבת המציינת בניגוד לדין כי לשקיות המזון ניתן תו

תקן 5113 והמבטיח תכונות בריאותיות למוצר, אשר לכאורה אושר קיומן על ידי מכון התקנים, וכאילו

לא די בכך, בעזות מצחה כי רבה, טענה הנתבעת כי רק לשקיות המזון שלה ניתן תו תקן זה.

30. עסקינן כמובן בהטעיית חמורה, המבטיחה כאמור למוצר תכונות בריאותיות שאין לו, והכל תוך ניצול

לרעה את הסתמכותו של הצרכן התמים על מצגי שווא אילו, וזאת מתוך צפייה סבירה ולגיטימית מצד

הצרכן כי המצגים שמציג יצרן ידוע ומוכר דוגמת הנתבעת, לגבי מוצריו יהיו נכונים.

31. כפי שנראה להלן, ההטעייה האמורה של הנתבעת, מהווה עבירה על שלל חוקים, ומקימה עילות למכביר
לחברי הקבוצות המיוצגות, כפי שיוגדרו ויפורטו להלן.

עילות התובענה

חוק הגגת הצרכן

32. לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי הנתבעת נופלת להגדרת עוסק בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981
: "חוק הגנת הצרכן") וכי התובע נכלל בהגדרת צרכן בחוק זה. (להלן

33. סי 2(א) לפרק ב' בחוק הגנת הצרכן קובע ־

י<א יעשה עוסק דבר במעשה או כמחדל, בכתב או בעל פה או ככל דרך אחרת לרבות

לאחר מועד ההתקשרות בעסקה העלול להטעות צרכן בכל עמן מהותי בעסקה (להלן

הטעיה) ?, בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותייס בעסקה ?.

(1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות-,

הצורה והמרכיבים של נכס ־, (2) המידה, המשקל,

(4)השימוש שניתן לעשות כנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים
הכרוכים בהם;

(11) התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם ־,



(14) חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות,

ת השימוש בהם, והסיכונים הכרוכים בחם;" מחותם, תוצאו

34. ס' 2(ב) לפרק ב' בחוק הגנת הצרכן קובע:

יק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס יבא ולא יחז לא ימכור עוסק,לא י "
כאמור למתן שירות"

35. ס' 4(א)(2) לפרק בי בחוק הגנת הצרכן קובע:

ב לגלות לצרכן - יעוסק חיי

בת החזקה או שימוש בדרך מיוחדת כדי למנוע פגיעה למשתמש בו (2) כל תכונה בנכס המחיי

או לאדם אחר או לנכס תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל;"

36. ס' 31 (א) לחוק הגנת הצרכן קובע כי:

"דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים בי, גי,די או די1 כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח
חדש]"

37. מהעובדות כפי שפורטו לעיל, ברי כי הנתבעת. הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן בין השאר כאשר

הטעתה את התובע ויתר חברי הקבוצות המיוצגות באשר לטיב השקיות, השימוש שניתן לעשות בהן,
הסיכונים הכרוכים בהן, התאמתן לתקן, ובדבר חוות דעת שניתנו לגביהן.

הפרת חובות חקוקות

38. ס' 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן • "פקודת הנזיקין"} קובע כי:

"(א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק- למעט

פקודה זו- והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה

קוק -, אולם אין האדם גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון חחי
האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון,

התכוון להוציא תרופה זו.

לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו שלפלוני, אם לפי פירושו הנכון
הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של כני-אדם בכלל או

של בני-אדס מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני"

39. כפי שנראה להלן, במעלליה המתוארים לעיל, הפרה הנתבעת ברגל גסה עוד ועוד הוראות חוק, מכל הבא

ליד, אשר נועדו לטובתם ולהגנתם של התובע ושל חברי הקבוצות המיוצגות ואף גרמה להם בהפרת
הוראות החוק, נזקים אשר הינס מסוגם ומטבעם של הנזקים שאליהם נתכוונו החיקוקיס.

הוראות חוק התקנים

40. סי 11(ג) לחוק התקנים קובע באופן ברור וחד משמעי כי:



"לא ישמן אדם כל חומר וכל מוצר בתו תקן אלא בתוקף היתר שניתן כאמור כסעיף קטן
או לפי צו עלפי סעיף 9(ב)<< (כ),

41. ס' 13 לחוק התקנים קובע:

"אסור לאדם -

(3) לתאר מצרך, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת שהיא, תיאור העלול לעורר את הרושם

ה-,. ז כ שניתן היתר לסמנו בתו תקן או בסימן השגחה, אלא אס נוכח שאמנם ניתן היתר 

(4) לסמן מצרך באופן העלול לעורר את הרושם, כי המצרך מתאים לתקן או לתקן רשמי

פרט לסימון כחוק בתו תקן -,

שבהם נמכר המצרך, ימצרךי לרבות האריזה, העטיפה, הסליל או כלדבר אחר, בסעיף זה,

ו כן כל פתק חמחו בר להם או למצרך ."

42. כאמור לעיל, על מארז שקיות המזון של הנתבעת מודבקת מדבקה (המהווה פתק מחובר הנזכר בסעיף 13

לחוק התקנים) המתפארת בכך שלשקיות המזון שבתוך המארז ניתן כביכול תו תקן 5113 ואף מציגה את
הסימן המאשר הרשום של מכון התקנים מס' 157855.

43. תקן 5113 נקבע, כנזכר לעיל, כתקן ישראלי במשמעות הוראות חוק התקנים ופורסם כנדרש ברשומות.

44. כמפורט לעיל, לשקיות המזון של הנתבעת לא ניתן מעולם תו תקן 5113, וממילא, אף לא ניתן לה היתר
להשתמש בסימן המאשר הרשום של מכון התקנים.

45. ברי, אם כו, כי הנתבעת הפלה נרגל גסה את חובותיה החקוקות העולות ביו השאר מהוראות סעיפים
13(3) ו-(4) לחוק התקנים.

46. על החומרה שראה המחוקק בהפרת איסורים אלו והצגת מצגי שווא בנוגע לקיומו של תו תקן ניתן ללמוד
בין השאר מס' 17א לחוק התקנים קובע:

ק העונשין, {א) העושה אחד מאלה, דתו- מאסר שנה או קנס כאמור כסעיף 61{א)(4) בחו י
התשל"ך-1977 (להלן - חוק העונשין) -

(4) מסמן חומר או כל מוצר בתו תקן כניגוד להוראות סעיף 11(ג) י,

דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין העושה אחד מאלה,

(5) מתאר או מסמן מצרך בניגוד להוראות סעיף 13(א)(3), (4)או (5)"

47. את העובדה כי המחוקק ראה אף בחומרה יתרה הפרת. חובה חקוקה כאמור על ידי מי שהינו תאגיד

(דוגמת הנתבעת) למדים אנו מהוראת סעיף 17א(ד) לחוק התקנים הקובעת כי אס נעברה עבירה לפי סעיף
זה בידי תאגיד, דינו- כפל הקנס הקבוע לעבירה.



48. למען הזהירות בלבד ייאמר כי גס לו היה בידי הנתבעת להוכיח כי במועדים הרלוונטיים, הלכה למעשה,

עמדו שקיות המזון בדרישות תקן 5113 לא היה בכך כדי להושיע או להפחית מחומרת ההטעייה ו/או
מהעובדה כי החובות החקוקות כמפורט דלעיל, הופרו על ידי הנתבעת.

פקודת סימני סחורות

49. ס' 2(1) הוא סעיף ההגדרות בפקודת סימני סחורות קובע:

י"תיאור מסחרי כוזבי פירושו תיאור מסחרי שהוא כוזב בבחינה עניינית כיחס לסחורה
שעליה מוסב התיאור...

יסחורהי פירושה כל דבר המשמש נושא למסחר, לתעשיה או לסחורה
יתיאור מסחריי פירושו כל תיאור, הודעה, או רמז אחר, במישרין או בעקיפין -

בנוגע לאופן תעשייתה או ייצורה של סחורה -, או
בנוגע לחומר שממנו מורכבת כל סחורה; או

בנוגע לכל סחורה שהיא נושא לפטנט, לזכות יתרון או לזכות יוצרים קיימים ?, והשימוש בכל
ציור, מלה או סימן המקובלים לפי מנהגי המסחר כרמז על אחד הענינים דלעיל יהא דינו

כדין תיאור מסחרי כמשמעותו בפקודה זו"

50. ס' 6 לפקודת סימני הסחורות קובע כי:

(1) רואים אדם כאילו ייחד לסחורה סימן מסחרי או סימן או תיאור מסחרי אם - "

(ב) השתמש בהם במכסה, בפתק, בסליל או בדבר אחר שבהם נמכרת הסחורה או מוצגת

או ה -, למכירה או מחזיקים אותה לצרכי מכירה,מסחר או תעשי

(ד) השתמש בסימן מסחרי או בסימן או בתיאור מסחרי בכל אופן שהוא שיש בו כדי
להמריץ אנשים להאמין שהסחורה אשר משתמשים לגביה בסימן המסחרי מכוונת או

מתוארת באותו סימן מסחרי או סימן או כאותו תיאור מסחרי .''

51. המצג הכוזב בדבר מתן תן תקן לשקיות המזון, מהווה תאור מסחרי כוזב בנוגע לזכות יתרון הקיימת
כביכול לשקיות המזון ואף לאופן תעשייתן וייצורן ולחומר ממנו הן מורכבות, ובין השאר לכך כי הללו
יוצרו בדרך שקיבלה אישור מכון התקנים וכן מחומרים באיכות ומטיב שקיבלו את אישור מכון התקנים

לעניין תקן 5113.

52. אם כן, מעלליה של הנתבעת מהווים עבירה בהתאם לס' 3 לפקודת סימני הסחורות הקובע כי ייחוד
תיאור מסחרי כוזב לסחורות, מכירה, העמדה למכירה והחזקה למכירה או לכל צורך מצרכי המסחר או
התעשיה, כל סחורה או דבר שייחדו להם כל סימן מסחרי (הכולל גם, כעולה מפקודת סימני המסחר
[נוסח חדש], תשל"ב-1972, את הסימן המאשר של מתן תו תקן בו השתמשה הנתבעת) מזוייף או תיאור

מסחרי כוזב או שייחדו להם בכזב כל סימן מסחרי או כל סימן הדומה לסימן מסחרי עד כדי להטעות,
מהווים עבירות פלילות שדינן מאסר או קנס.



פקודת סימני מסחר

: "פקודת סימני המסחר") קובע, 53. סעיף ההגדרות בפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן
בין השאר:

"סימן מאשרי - סימן המיועד לשמש בידי אדם, שאינו מנהל עסק, לאישור מקורס של טובין

איכותם או תכונה אחרת מתכונותיהם, ייצורם, דרכי. פלונים שיש לו ענין בהם, מרכיביהם,

או לאישור טיבו, איכותו או סוגו של שירות פלוני שיש לו ענין בו <"

54. סי 3 לפקודת סימני המסחר קובע בין השאר כי דינו של סימן מאשר כדין סימן מסחר וכל מקוס בפקודת
המסחר שנאמר בו "סימן מסחר", אף סימן מאשר במשמע.

55. בתאריך 4 בנובמבר, 2003 נרשס ע"י רשם סימני המסחר סימן מאשר עבור מכון התקנים כמשמעותו

בפקודה. העתק נסח הרישום עבור הסימן המאשר שמספרו 157855 צורף כנספח י'.

56. י ס' 60 לפקודת סימני המסחר קובע:

דינו - מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה מהקנס האמור בסעיף י/א) העושה אחד מאלה,
חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין): 61{א)(4) ל

(1)מסמן לשם מסחר, בלא רשות בעל הסימן או מי מטעמו, סימן מסחר רשום או חיקויו, על

טובין שלגביהם נרשס הסימן בפנקס, או על אריזה של טובין כאמור, ועלול להטעות בכך אדם
; אחר

עוסק במכירה, כהשכרה או בהפצה של טובין שסומנו או יובאו לישראל בניגוד להוראות (3)

; פסקאות (1) או (2), או מוכר, משכיר או מפיץ טובין כאמור, בהיקף מסחרי

מחזיק טובין שסומנו או יובאו לישראל בניגוד להוראות פסקאות (1) או (2), לשם מסחר (4)
בחם"

57. גס כאן כעולה מהוראת 60(ב) לפקודת סימני המסחר, תאה המחוקק חומרה מיוחדת בכך כי הפרת

הוראות הפקודה נעשתה על ידי תאגיד, ובמקרה זה מטיל עליו כפל הקנס הקבוע לעבירה.

58. מהגדרת הסימן המאשר, ברי כי הוראה זו נועדה להגן על קהל צרכני המוצר הנושא את הסימן המאשר.

מהמצורף עולה כי בשימוש שעשתה הנתבעת ללא רשות, זכות או היתר, באופן כוזב ותוך הטעייה, בסימן
המאשר אשר נרשס על ידי רשם סימני המסחר עבור מכון התקנים הישראלי כסימן מאשר בהתאם

להוראות פקודת סימני המסחר, וזאת כדי ליצור מצג כאילו שקיות המזון נבדקו על ידי מכון התקנים

ונמצאו כעומדות בתקן 5113, הפרה הנתבעת גס את הוראות פקודת סימני המסחר ובין השאר הוראות
סעיפים 60(א)(1), (3) ו-(4) לפקודה זו.

הפרת חובה חקוקה- סיכום

59. מהאמור עולה כי הנתבעת הפרה שלל חובות חקוקות שהוטלו עליה וביניהן החובות המוטלות עליה מכח

חוק הגנת הצרכן, חוק התקנים, פקודת סימני המסחר, פקודת סימני סחורות, וכאילו בכך לא די,



כפי שנראה להלן, הפרה הנתבעת גס את הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט התשל"ט-1979 (להלן:
"חוק עשיית עושי").

60. ס' 63 (ב) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין") קובע כי:

יילענין סעיף זה (של הפרת חובה חקוקה,ר.ב.) רואים חיקוק כאילן נעשה לטובתו אן להגנתן
של פלוני, אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתן או להגנתו שלאותו פלוני או לטובתם או

להגנתם של בני-אדס בכלל או של כני-א7ס מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני "

61. וכבר נקבע בע"א 2351/90 לסלאו נ. גאמל. פ"ד מז (1) 629 (1993) (כב' הנשיא, כתוארו דאז, מאיר שמגר):

תנאי נוסף להתקיימות חכות בגין הפרת הוכה חקוקה הוא, כאמור, כי החיקוק נועד "
לטובתו או להגנתו של הניזוק... ככלל, גילתה הפסיקה מגמה מקלה ביחס לדרישה זו ונטתה
לעמדה, כי רק הוראות אשר באו להגן על אינטרסים כלל חברתיים מובהקים, כגון

ת חיי יאינטרסיס של המדינה, של הממשלה, ושל מירקם החיים הקולקטיביים ואורחו
האומהי (ע"א 145/80 [1] חנ"ל, בעמי 241), לא נועדו לטובתו אן להגנתו של הניזוק הפרט.
הוטלה מכוח חי&וק במישרין או בולים מיוחדים יכל חובה ש ההנחה היא, כי בהיעדר שי
, נועדה לטובתו או להגנתו של הנפגע מהפרתת בע&יפין... על אדם פרטי או על גוף ציבורי

קי* (יי אנגלרד, יתרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקין - והוא זכאי עסרתיתלסעד הנזי
{ההדגשה הוספה). ו-מ"ז)88,67) " דימויה העצמי ומציאותי עיוני משפט יא (תשמ"

62. למעלה מכך, עיון בהוראות החוק שהפרה הנתבעת ברגל גסה, כמפורט לעיל ולהלן, מביא למסקנה חד

משמעית כי אלו נקבעו באופן ברור לטובת ציבור הצרכנים, עליהם נמנים התובע ויתר חברי הקבוצות
המיוצגות.

63. כפי שיפורט בהרחבה, הפרת החוקים כמפורט לעיל ולהלן הסבה נזקים רבים, אשר הינס מסוג הנזקים
שלמניעתס נחקקו אותם חוקים שהופרו על ידי הנתבעת.

תרמית

64. כמפורט לעיל, הנתבעת מציגה מצגים כוזבים בנוגע למתן תו תקן,5113 לשקיות המזון.

65. המצגים הכוזבים כאמור נעשו מתוך כוונה, או למצער מתוך קלות ראש וחוסר אכפתיות אס אמת הס או

כזב, והכל מתוך כוונה שהצרכן העומד ומתלבט באיזה מוצר לבחור יעדיף לרכוש דווקא את שקיות

המזון שלה, מפאת מצג כזב זה. ? .

66. כפי שיפורט להלן, ההטעייה האמורה מצד הנתבעת גרמה לתובע ולכל אחד מבני הקבוצות המיוצגות
נזקי ממון.

67. מהמצורף עולה המסקנה הברורה כי הנתבעת עוולה כלפי התובע וכלפי בני הקבוצות המיוצגות בעוולת
התרמית.

רשלנות



. 68. כעולה מאתר הנתבעת, זו עוסקת בייצור מוצרי צריכה שאינם מזון, כולל טואלטיקה ומוצרי היגיינה,

מוצרי ניקוי לשוק התעשייתי, המוסדי והביתי, אבקות כביסה, ומוצרי נייר.

69. ברי כי הנתבעת מכוונת את מוצריה לא רק לשימושם של הרוכשים בפועל אלא לכל קהל המשתמשים
בהם.

70. בנסיבות אלו לא יכולה להיות מחלוקת כי עוסק סביר כדוגמת הנתבעת צריך היה לראות מראש כי

התובע וחברי הקבוצות המיוצגות עלולים להפגע במהלכם הרגיל של הדברים מהמצג המטעה שהוצג על
ידה.

71. לא זו אף זו, כפי שכבר נקבע בפרשת ע"א 704/71 אגבריה נ. המאירי. פ"ד כו(1) 74, כאשר מתקיימת

בנסיבות העניין הפרת חובה חקוקה (כפי שמתקיימות בענייננו למכביר), מלמד הדבר על קיומה של
התרשלות.

72. לסיכום, כיוון שהנזקים שנגרמו לתובע ולכל אחד מבני הקבוצות המיוצגות הס נזקים שהיו בצפייה

הפיזית והמשפטית של הנתבעת בזמן ההתרשלות, תגרמו בשל התרשלותה כאמור, הרי שעוולה הנתבעת
גם בעוולת הרשלנות כלפי התובע וחברי הקבוצות המיוצגות:

פגיעה באוטונומיה של הרצון

73. ברי כי במצג הכזב שהציגה הנתבעת כאמור, היא פגעה באוטונומיית הרצון של רוכשי שקיות המזון

והמשתמשים בהן, הן לעניין הזכות לבחירה צרכנית מודעת ברכישת המוצר, והן לעניין הבחירה האם

להשתמש במוצר לאחסון מזון, על אף שלא ניתן לו תו תקן המבטיח כי זה עומד בתקן לעניין נדידת
חומרים ממנו אל המזון המאוחסן בו, וממנו אל גופו של המשתמש.

עשיית עושר ולא במשפט

74. כמפורט לעיל, הנתבעת התעשרה שלא כדין על חשבון התובע וחברי הקבוצות המיוצגות כאשר גבתה

. מהם תמורה ביתר בגין מצג שווא בדבר קיומו של תו תקן.

עילות חוזיות

75. ברי כי המצג על גבי המארז מהווה הצעה מצד הנתבעת לרכישתו בהתאם לאותו מצג היינו קיום תקן

5113 וכי הרכישה מהווה קיבול במעשה בהתאם לחוק החוזים חלק כללי התשל"ג-1973 (להלן: "חוק

החוזים") של אותה הצעה וכי בעת הרכישה נכרת הסכם בין הנתבעת לכל רוכש לפיו מתחייבת זו לספק
מוצר בעל תקן 5113.

76. לא יכול כמובן להיות ספק בכך כי הנתבעת הפרה בחוסר תום לב משווע את התחייבויותיה החוזיות כלפי
התובע ויתר חברי הקבוצות המיוצגות, והטעתה אותם בנוגע למתן תקן 5113.



77. כמו כן, ברי כי הצגת מצגי שווא עובר לרכישה בנוגע לתו התקן אשר כביכול ניתן לשקיות המזון של
הנתבעת, מהווה ניהול משא ומתן בחוסר תום לב (ר' ס' 12(א) לחוק החוזים).

78. בהתאם לס' 12(ב) לחוק החוזים זכאים התובע וכל אחד מבני הקבוצות המיוצגות לפיצויים בעד נזקי
הממון, נזקי הגוף ונזקים שאינם נזקי ממון שנגרמו עקב כריתת החוזה לתובע ולכל אחד מבני הקבוצות

המיוצגות הכל כמפורט להלן.

הגדרת חברי הקבוצות המיוצגות

79. הקבוצות המיוצגות הן כדלקמן:

80. קבוצה ראשונה- כל יחיד ו/או תאגיד ו/או אישיות משפטית אחרת, אשר רכש מארז של שקיות המזון

וזאת החל מיום תחילת שיווקן במארז, אשר על פי פירסומי משרד התמ"ת, המצורפים כנספח י"א, הינו
בשנת 2008 ועד למתן פסק דין בתובענה נשוא הבקשה.

81. קבוצה שנייה- כל יחיד אשר בהסתמך על מצג השווא בדבר מתן תו התקן לשקיות המזון שבמארז עשה

בהו שימוש לאחסון מזון וצרב מזון שנארז בהן ממועד תחילת שיווקן במארז, אשר על פי פירסומי משרד
התמ"ת (נספח י"א), הינו בשנת 2008 ועד למועד מתן פסק דין בתובענה נשוא הבקשה.

82. ייתכן כי תהיה חפיפה חלקית בין חברי הקבוצה הראשונה לשנייה תהיה חפיפה, ברם, הנזקים הינם
שונים לחלוטין.

הנזקים שנגרמו לחברי הקבוצות המיוצגות

הנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה הראשונה:

83. כאמור לעיל, על גבי המארז מוצג באופן בולט במיוחד, במדבקה מאירת עיניים המודבקת על המארז,
מצג כוזב לפיו ניתן כביכול לשקיות המזון תו תקן 5113 של מכון התקנים המלמד על קיומה של בדיקה

. בלתי תלוייה ורצינית בנוגע לעמידת שקיות המזון בתקן שנקבע לעניין נדידת חומרים משקיות המזון
שבמארזים למזון המאוחסן בהן.

84. מבדיקה שנערכה ברשתות נוספות (יוחננוף ביל"ו, יש ראשל"צ, שופרסל דיל אזור התעשיה רחובות) עלה
כי בכל מקום מחיר המארז היה היקר ביותר, ובהפרש ממוצע של כ-2 ¤ ממארזיס דומים אחרים.

85. אס כן, הנזק שנגרם לתובע ולכל אחד מחברי הקבוצה הראשונה הינו בגובה ההפרש הממוצע בין מחיר
המארז למחירי המארזים התחליפיים הזולים יותר של כ- 2 ש'יח למארז.

86. לחלופין, ניתן לומר כי לתובע ולחברי הקבוצה המוצעת הראשונה נגרם נזק של פגיעה באוטונומייה של

הרצון לעניין זכות הבחירה הצרכנית ויכולת השוואת מחירים מושכלת בהחלטה האס לשלם מחיר יקר
יותר של 2 שקלים, למארז של שקיות ניילון אשר לא ניתן להן תו תקן, כאשר ישנן שקיות תחליפיות

דומות באותן מידות, זולות יותר בכ-2 ש"ח למארז.



לחגרי הקבוצה השנייה: הנזקים שנגרמו

87. כאמור לעיל, חלק מחברי הקבוצה השנייה חופפים לחברי הקבוצה הראשונה ברם הנזקים שונים
לחלוטין.

88. כמפורט לעיל, מדובר במשתמשים אשר צרכו מזון שאוחסן בשקיות המזון בהסתמך על מצג הכזב של

הנתבעת בדבר מתן תו תקן 5113 לשקיות המזון, היינו כי שקיות המזון עברו בדיקות אובייקטיביות

ואמינות, שניתן לסמוך עליהן של מכון התקנים ונמצאו כעומדות בתקן 5113 לעניין נדידת חומרים

מהשקיות למוצרי המזון המאוחסנים בהן. להערכת התובע וב''כ, מדובר ב-250/0 מכלל המשתמשים
בשקיות המזון, כאשר רק 700/0 משקיות שימשו לאחסון מזון.

89. ברי כי ההטעייה כאמור פגעה באוטונומיית הרצון של אותם משתמשים בשקיות לאחסון מזון, כאשר

הללו הוטעו לחשוב כי הס יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי מדובר בשקיות שנמצאו על ידי גוף .

אובייקטיבי ורב מוניטין כמכון התקנים, כעומדות בתקן 5113, ובסופו של יום התברר להם כי תו תקן

כאמור מעולם לא ניתן לנתבעת, כי קרוב לוודאי חומרים מהשקיות נודדים אל המזון שצרכו, מעבר לתקן

ובכך נפגעה אוטונמיית הרצון של חברי הקבוצה להשתמש רק בשקיות שניתן להן תו תקן או לחלופין,

לאחסן מזון בכלים או בדרכים אחרות ובכך להמנע ככל הניתן מנדידת חומרים משקיות הניילון אל
המזון הנצרך על ידם.

90. לעניין זה ראוי להפנות להלכה שנקבעה בע"א 1338/97 תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית
בישראל בע"מ נ. ראבי. פ"ד נז(4) 673, ס' 10 (2003):

ות ותחושות של גועל. הנזק ואולם הנזק שטוען לו ראבי הוא נזק לא ממוני ?. תחושות שלילי "
הלא ממוני שהתובע טוען לו מאופיין בתחושת הגועל הנובעת מכך שמדובר בסיליקון, על כל

המטען האסוציאטיבי המלווה חומר זה. לדעתי, נזק מסוג זה הוא לכאורה נזק כר-פיצוי.
ה בדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה בגדר פגיעה כאוטונומיה של הפרט. אנו הטעי
עוסקים כמוצר מזון. זכותם של צרכנים היא לקבוע מה יכניסו לפיהם ולגופם וממה יימנעו.
מי שרוצה למשל לצרוך רק מזון כשר, ויסתבר לו בדיעבד שהמזון שהוצג תוך הטעיה איננו
, כזה, יחוש תחושת גועל ופגיעה באוטונומיה שלו. כך יחוש גם מי שצורך רק מזון אורגני
והתברר לו בדיעבד שמזון שפורסם כמזון אורגני איגנו כזה. מי שתובע לקנות חלב דל שומן

דווקא לא יסכין עם כד שימכרו לו תוך הטעיה חלב שבו שיעור השומן גבוה,ולהפד.

בכל המקרים הללו ובמקרים רבים אחרים שניתן להעלות על הדעת, ישנה פגיעה

ת לנזק גוף" (ההדגשה באוטונומיה של הפרט, אף שאיו עמה נזק גוף או סכנה ממשי
הוספה).

91. התובע וב"כ מעריכים, באופן זהיר את הפגיעה באוטונומיית הרצון של משתמש מקרב בני הקבוצה
המוצעת השנייה, בסך של 0.5 ש"ח לכל שימוש בשקית.



92. זאת ועוד, ברי כי הגילוי כי מדובר בשקיות שלא ניתן להן תו תקן בניגוד למצג השקרי של הנתבעת יש בו

כדי לגרוס עוגמת נפש לחברי הקבוצה המוצעת השנייה, אשר התובע וב"כ מעריכים אותה למען הזהירות

בסכום של 0.5 ש"ח לכל שימוש בשקית על ידי משתמש מקרב בני הקבוצה המוצעת השנייה.

היקף הנזק

93. בעטיין של עוולות הנתבעת, כמפורט לעיל, נגרם לתובע ולחברי הקבוצות המיוצגות נזקים נמוכים

בשיעורם באופן יחסי, אך בהצטבר הנזקים הללו יחד, כפי שנראה להן עולה שיעורם עד לשמים.

94. כאמור, על פי פירסומי משרד התמ"ת, הנתבעת החלה בשיווק שקיות המזון בשנת 2008.

95. להלן תקרא התקופה החל ממועד תחילת שיווק שקיות המזון במארזים ועד למועד הגשת תובענה זו,
התקופה הרלוונטית.

96. גודל האוכלוסייה הקבועה בישראל (היינו בלא עובדים זרים ותיירים) על פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה6 בתקופה הרלוונטית הינו כמפורט להלן:

שנה מספר הנפשות בישראל

שנת 2008 7,412,200

7,552 שנת 2009 (נתון אחרון לשנה) 000,

שנת 2010 (נתון אחרון לשנה) 7,695,100

שנת 2011 (נכון ליום הצפיה באתר הלשכה 7,772,200
המרכזית לסטטיסטיקה)

97. כידוע, שקיות המזון משמשות מזקן ועד טף לשלל שימושים של אריזת מזון, כריכים, ממתקים, פירות,

ירקות ועוד ועוד לתלמידי בתי ספר, מקומות עבודה, סטודנטים, ילדי גן, קשישים, מטיילים, חיילים,
עובדים, אריזת מזון ביתי (למשל אורז, עדשים וכיוצ"ב שהוצאו מאריזתס המקורית).

98. אשר על כן סביר להניח, בהערכה זהירה, כי 250/0 מהאוכלוסייה עושה שימוש מדי יום בשקית מזון אחת
לפחות ו-50/0 בשתיים.

3,727 99. מהמצורף עולה כי על פי ההערכה האמורה, נצרכו וכפועל יוצא כמובן נרכשו סה"כ כ- 858,750,
שקיות מזון בישראל בתקופה הרלוונטית (תחשיב מצורף כגספח י"ב).

100. להערכת התובע וב"כ, נתח השוק של הנתבעת בתחום שקיות המזון הינו 400/0.

£0̂.€135.^\^\¥\//:ק1^ ננצפה ביום 25 באוקטובר, 2011) .11/̂ ̂י 1כ1/ח10{ץ3י\/י^ 6 ות1ו1.ן1_



101. אס כן ניתן להעריך כי מספר השקיות שנמכרו בידי הנתבעת בתקופה דלעיל הינו 1,491,143,500, מה
שאומר כי בתקופה הרלוונטית נמכרו 4,970,4780 מארזים של הנתבעת.

102. מאחר ומדובר במארזים של 300 שקיות ומאחר וקרוב לוודאי כי המארזים נקנו על ידי לקוחות חוזרים,

ונעשה בהם שימוש על ידי משתמשים קבועים, אזי מספר חברי הקבוצות המיוצגות קטן ממספר השקיות
שנמכרו אולם עדיין מגיע הוא למאות אלפים של נפגעים.

103. אם כן היקף הנזק שנגרם לחברי הקבוצה המוצעת הראשונה הינו 9,940,957 ש"ח, בגין ההפרש בין מחיר

המארז של הנתבעת למארזיס דומים זולים יותר. הנזק החלופי בגין פגיעה באוטונומיה של הרצון, לעניין
הרכישה, זהה, הכל כמפורט בתחשיב אשר צורף כנספח י"ב.

104. היקף הנזק שנגרם לחברי הקבוצה המוצעת השנייה בגין פגיעה באוטונומייה של הרצון לעניין השימוש

בשקיות ובגין עוגמת נפש הינו 260,930,113 ש"ח, כמפורט בתחשיב אשר צורף כנספח י'יב.

הסעדים המגוקשים
105. על כן מתבקש בית המשפט הנכבד:

105.1. להורות לנתבעת לפנות אל התובע ואל חברי הקבוצות המיוצגות ולפצותם תוך זמן קצוב על כל
הנזקים המפורטים לעיל.

105.2. לחלופין, באס ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לבני הקבוצות המיוצגות, כולם או חלקם,

אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין
מסיבה אחרת, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצות

המיוצגות, כולן או חלקן, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות
הנתונה לו על פי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

105.3. ליתן צו עשה המורה לנתבעת שלא.לסטות מהמתחייב מכל החיקוקיס שפורטו לעיל, ולהימנע
מכאן ולהבא מהצגת המצגים השקרייס מושא התובענה.

105.4. להורות לנתבעת לפרסם הודעות לחברי הקבוצות המיוצגות המוצעות לרבות הודעה על אישור
התובענה כתובענה ייצוגית ולקבוע כי הנתבעת תישא בהוצאות הפרסום.

105.5. להורות לנתבעת, לאור העובדה כי הנתונים שבידי התובע אינם מאפשרים להעריך באופן מדוייק

את מספר חברי הקבוצות המיוצגות ו/או את גובה הנזק הכולל שלהם, להשיב על שאלונים ו/או

לגלות את כל מידע ככל יידרש להשלים את החסר לצורך איתור חברי הקבוצות המיוצגות,
וחישוב הנזק שנגרם לכל אחד מהס, וכן להתיר לתובע לתקן את כתב התביעה הייצוגית בהתאם

לנתונים שיתבררו לאחר המצאת המסמכים וקבלת המידע כאמור.

105.6. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

105.7. לפסוק גמול לתובע אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-70/0 משווי
הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי הקבוצות המיוצגות.



105.8. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ התובע יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 200/0 משווי הסעד שיפסק

לטובת כלל חברי הקבוצות המיוצגות בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג בתובענה בערכאה
הראשונה.

105.9. לחייב את הנתבעת בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

סמכות עניינית ומקומית

106. כמתואר לעיל התובע והנתבעת והתובענה מושא הבקשה נופלים להגדרה שבפרט 1.

107. לבית משפט זה הסמכות לדון בתובענה ובבקשה לאור סכום התובענה מושא בקשה זו.

108. כתובתה של הנתבעת הינה בהוד השרון כך שעל פי תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984,

בית המשפט המוסמך חינו בית המשפט במחוז מרכז. לפיכך, לבית המשפט הנכבד המחוזי מרכז קנויה
גם הסמכות המקומית לדון בבקשה ובתובענה.

סוף דבי

109. לעת סיום על מנת לעמוד על חומרת מעלליה של הנתבעת, ראוי לפנות אל המקורות, ולצטט מדבריו

היפים של רמב"ס, במשנה תורה, ספר קניין, הלכות מכירה, פי"ב, הלכה א'-ב' הורה:

"אסור למוכר או לקונה להונות את חברו, שנאמר יוכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד
... ובין שהתה במזיד, בין שלא ידע שיש במכר זה הונייה - חייבלשלם עמיתך, אל תתוי
... כיצד ז הרי שמכר שווה שש בחמש או שווה שש בשבע או שווה חמש בשש או שווה שש

בשבע - הרי זו הונייה ונקנה המקח וחייב המאנה לשלם את ההונייה ולהחזירה כולה
למתאנה"

̂,עו"ד ר#עב
נ>ב"כ התובע



תופו עניינים

הנספח 1 שם הנספח

נספח בי צילום המארז ועליי המדבקה

נספח גי העתקו של תקן 5113 הניתן לרכישה בחנות המקוונת של מכון התקנים
נספח די תרגום משמעות התקן 5113 מאתר האינטרנט של מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל

נספח הי העתק הקבלת עבור רכישת המארז על ידי המבקש
נספח ר צילום המדף שבו רואים חבילת מוצר מתחרה במחיר זול של 11.29 ¤.

נספח ז' צילום המסך של הטבלה באתר מכון התקנים המפרטת את המוצרים בעלי תו תקן
ישראלי 5113.

נספח חי צילום מסן מאתר האינטרנט של המשיבה
נספח ט' העתק הודעת מר מילר ממנה עולה כי מצג המשיבה כאילו ניתן לשקיות המזון תו תקן

5113, אינו אלא הטעייה חמורה
נספח יי העתק נסח הרישום עכור הסימן המאשר שמספרו 157855
נספח י"א פרסומי משרד התמ"ת בדבר תחילת שיווקן של המארזים

נספח י"ב תחשיבי הנזקים וסכומי הפיצוי :



נספח בי

צילום המארז ועליו
המדבקה

ץ
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נספח ג'

העתקו של תקן 5113
הניתן לרכישה בחנות

המקוונת של מכון
התקנים



(מתי
מכון התקנים הישראלי

1̂ )0 ח311111110ח1 4^ז8^ת318 6ד11י 361

תקן ישראלי - ת"י 5113
סיוון חתשס"ב - מאי 2002

חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים
פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות

 1110165 ^ 10)135ק 7>ה3 1315־161גוח 185110?
4ח2 1)£60 111ד\\ 01ג1מ00 ת1

613868 '\8ג1

מ*לוו* מ0תח: חומרים במגע עם מזון, פלסטיק, חומרי אריזה, מוצרי מוין, נדידה (של כימיקלים).

̂ ג111ע\ 1301ת00 ם1 11131011313 :נ־101נןו־0£5€1 ̂]185ק ,3)00 ̂גק ,5^ 11131011315 §ם1§3 ̂ט^0ק 1)00} , מ3110־1£1בם ,3

.(10315מ01ן1ס)



ת"י 5113 (2002}

תקן זה הוכן על ידי ועדת מומחים בתרנב זה.-

חיים אלקלעי (יו"ר), רות ארדי, שרה חירש, יוסף ריינברג, נועם שטחל, אנה ש0ירא

תקן זח אושר על ידי הוועדה הטכגית 701 - שרפים פולימרייס ושיטות בדיקה, בחרכב זה .?

איגוד התעשייה הקיבוצית - גד שטהל .

איגוד יצרני הפלסטיקה והגומי - עמי לפיד
איגוד לשכות המסחר בישראל - טובי שורק

האגודה הישראלית לפולימרים ופלסטיקה - חיים אלקלעי (יו"ר}
הטכניון - הפקולטה להנדסת חומרים - ארנון זיגטן
התאחדות התעשיינים בישראל י שרה חירש

חברת העובדים - אורי חבושה

מכון התקנים הישראלי - בני בדאון

מרכז הפלסטיקה והגומי בישראל - ארקדי ברשדקי, אנקת דגן

צבא ההגנה לישראל - ערן סימון

כמו כן תרמו להכנת תתקן־ רון טוזס, יוסף םילץ, אלי פיינגולד, כרמלה שמעוני
חיי שראל ריכזת את עבודת הכנת התקן

יש לבדוק אם המסמך רשמי, או אם חלקים ממנו רשמיים.

תקן רשמי/גיליון תיקון רשמי (במלואם או כחלקם) נכנסים לתו&ף 60 יום ספרסוט חחודעח ברשומות,

אלא אם בתודעת נקבע מועד מאוחר י(תר לכניסת לתוקף.

ש<ם לב. מסמך המתפרסם ברשומות כ"ניליון תיקון" יכול להיות גיליון תיקון נפרד, או תיקון המשולב בתקן.



(2002) 5113 ת"י

תוכן ו*ענ<יגימ

חקדמח 1

פרק א - עניינים כלליים 1

פרק ב- דרישות 1

פרק ג-תיעוד 2

נספח א - חדירקטיבות האירופיות הרלבנטיות 3

ס? הרלוונטיים 5 מסמכי̂  - גס0ח ג

נס0ח ג - חומרים ממוחזרים 5
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תקדמו*

תקן זה מבוסס על דרישות הדירקטיבות האירופיות (מ0!0ס טג6ק10ט£ -£11(1)) ועל דרישות המנהל

̂ס?) בארח"ב. הפדרלי למזון ולתרופות (מ3110ץז111111115̂> 18תס 31111 ^00? - 

פיק א - עגיינימ פלליים

.1. חלות תתקן 1

תקן זה חל על חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, המיועדים לבוא במגע עם מזון
ומשקאות.

התקן חל גס על מוצרים שהמרכיב העיקרי שבחם הגא פולימרי או אלסטומרי, וכן על מוצרים

רב-שכבתייס שבהם המרכיב הפולימרי או המרכיב חאלסטומרי באים במגע עם המזון או המשקה.

תקן זח אינו דן בתכונות פונקציונליות של המוצרים, כגון תכונות מכניות ואטימות.

תקן זח אינו חל על תכולת וינילכלורי באריזות ובמוצר הארוז בחן,- עליה חל התקן הישראלי ת"י 1104.

אם יש סתירה ביו דרישות תקן זח לבין הדרישות שבתקן מיוחד החל על חומר, מוצר או מרכיב כלשהם

העשויים פלסטיק, המיועדים לבוא במגע עם מזון ומשקאות, מחייבות הדרישות שבתקן המיוחד.

2 ,1. אזכורי*

תקנים וטסטכיס המוזכרים בתקן זח (תקנים ומסמכים לא מתוארכים - מתדורתס האחרונה היא

הקובעת) ־
תקנים <שראל<<ם

ת"י 104: - תכולת חמונומר ויניל כלורי באריזות 0^\? ובמוצר הארוז בהן
מסמכים ישראליים

תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות), חתשנ"ח-1998, קובץ התקנות 5888, על עדכוניהן

טרק ב- דרישות

1 .2, חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקאות,

יתאימו לדרישות העדכניות לחומרי אריזה למוצרי מזון של המנהל הפדרלי למזון ולתרופות (^.ס?)

בארח"ב, כפי שפורסמו בקובץ התקנות הפדרליות בארח"ב (^נ?0 21) או בחרשאות באתר האינטרנט של

ח-^(1?<נ), או לחלופין - לדרישות לחומרים ולמוצרים הבאים במגע עס מזון ומשקאות, המפורטות

בדירקטיבות העדכניות של האיחוד האירופי £10) (ראו פירוט נוסף בנספחים א ו-ב).

111 בעבר כונח האיחוד האירופי גס בקיצורים אלה־ £0 ,££0.
111 אתר שכתובתו:

£00.1111111-3ק15/0ם1)-/י\13.60>1, םג5י!0.גםי\//:ק1111
ושכותרתו־

101113*1 €'\6011*?£ 01 '(־011101*111 005מ815גוט5 0001301 1)00? /0 1005ז0111103א 6̂1
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- בחעדר דרישות לחומר או למוצר או למרכיב של מוצר בדרישות העדכניות של ח-^ס?, יחולו עליו

הדרישות העדכניות של הדירקטיבות האירופיות (ז£1).

- בחעדר דרישות לחוטר או למוצר או למרכיב של מוצר בדירקטיבות העדכניות האירופיות (ס£),

̂ס?. יחולו עליו הדרישות העדכניות של ה-

- בהעדר דרישות לחומר או למוצר או למרכיביו של מוצר חן בדירקטיבות העדכניות האירופיות (ט£)

̂ס?, יעמדו החומר או המוצר או מרכיביו בדרישות משרד הבריאות והן בדרישות העדכניות של ח-
הישראלי.

2 .2. השימוש בחומר ממוחזר לא יפגע בהתאמת המוצר או מרכיביו לדרישות תקן זח ויחיה מותנה באישור
משרד הבריאות (ראו גם נספח ג).

חעוח:
בשימוש בחומרים ממוחזרים ניתן להיעזר בהנחיות הניתנות באינטרנט (ראו פירוט נוסף בנספח ג}.

פיק ג - תיעח*

1 .3. יצרן המוצר הפולימרי או האלסטומרי הסופי (להלן 1 המוצר הסופי) ימציא לגוף הבודק הצהרה בכתב,

שכל החומרים שנעשה בהם שימוש במחלד ייצורו של המוצר הסופי עומדים בכל דרישות פרק ב.

2 ,3. יצרן המוצר הסופי ישמור ברשותו הצהרות בכתב של יצרני שרשרת הייצור כולה, החל מיצרן חומר

הגלם, דרך יצרני מוצרי הביניים (אס ישנם) וכלה בהצהרתו כיצרן המוצר הסופי, שכל החומרים שנעשה

בהם שימוש במחלד הייצור עומדים בכל דרישות פרק ב, ויספק אותן לגוף הבודק על פי דרישה.

3 .3. לפי דרישת משרד הבריאות ילוו ההצהרות גס באישורה של מעבדה מוכרת לביצוע בדיקות אלה, וכן

במסמכי 8(81 (511661 ג31ס ץ53£61) בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות) התשנ"ח-1998
על עדכוניחן.

4 .3, יצרן המוצר הסופי ישמור הצהרות ומסמכים אלה ברשותו לפחות עוד 2 שנים לאחר שהמוצר הסופי אינו
נמכר עוד.
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הקדמי! לנספחים
לנוחות המשתמש, ניתן לעיין במסמכים הרלוונטיים ובחומר הסבר באתר האינטרנט של משרד הבריאותי.

̂ס5) כמו כן ניתן להיעזר באתרי האינטרנט של האיחוד האירופי (ח£) ושל חמנחל הפדרלי לסזון ולתרופות (
בארח"ב לקבלת מידע עדכני באופן שוטף.

חערח1

במקרה של קשיים בכניסה לאתרי האינטרנט על פי הכתובת המלאה המצוינת להלן, יש לנסות להיכנס לאתר המבוקש על יד<
הקלדת הכתובת בשלבים.

להלן כתובות האתרים:

- אתר האיחוד האירופי:

//:ק11ן1 1-1ט6/זם3.011.1ק110ו0 ת131/1990/6)/011/11£/\.0 1מ0128.1111"3901

מידע עדכני נוסף נמצא גם באתר של הארגון המדעי של האיחוד האירופי באינטרנט, שכתובתו היא:

//;ק1111 ^30קגו0*ו/10,11ן.1ק0

- אתר ח-^סע באיח"ב:

̂//:ק1111 גז3ם/י\0.20ק8.¥\י^
חערח:

̂. 31ח13110<) ניתן להגיע ישירות לתקנות 1511חנ1ז1^ 15)1116001)311 65י\0111־נ ̂א: (ת3110 1̂ באמצעות אתר ח-\

.0?11 האמריקניות 5ת116£1113110 36131)6? }0 10)00 -

גס0ה א - הדירקטיבות האירופיות הרלוונטיות
(למידע בלבד)

ביום פרסום תקן זח נמצאות בתוקף חדירקטיבות המפורטות להלן.

חובת על המשתמש לוודא, שבידיו הנוסח המעודכן ביותר של חדירקטיבות חללו ושל דירקטיבות נוספות,

הדנות בחומרי פלסטיק ובמרכיבים באריות הפלסטיק המיועדים לבוא במגע עס מזון־, שייתכן שיפורסמו לאחר
מועד פרסום תקן זה.

א-1. דרישות

א-1.1, ביום פרסום תקן זה, חדירקטיבות הקובעות את הדרישות לכל תחומיים הבאים במגע עס מזון
ומשקאות חן:

65)3)8 ?6נומז16\ 1116 0£ ¥3\13 1116 0£ מ110פוח1א0־1קק3 0:11116 6'\6011?11> 001111011 - כ)£נ89/109/1

15111)60} 1(11*י 00111301 10 ת 1 1€ח00 10 1)16)ח116!1 31110122 1)111; 131211313ת 0) §11111; 161 8̂

(נ1 חאתר נמצא בהכנה בעת פרסום תקן זח.
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0131011318 '{מ3ק1ז30001 ץ13ז01111311נ1בנ1?5 1101081116זד16161> 1111601176 ם13310מ1ת001 - ££0/80/590

311(1 31110155 10100(10(1 10 00016 1010 0001301 \̂ 5י110*13)£00 11*1

א-1.2. ביוס פרסום תקן וה, הדירקטיבח הראשית לחומו** 0לסט<ק הבאים במגע עם מזון ומשקאות היא

££0/90/128 מתאריך 23 בפברואר 1990, על ששת עדכוניח (ראו להלן).

דירקטיבח וו קובעת רשימת מונומריס מותרים ותוספים מאושרים, וקובעת דרישות לנדידה כללית
וספציפית.

90/128/££0 - 0011111118 013110־! 111901176) 31011 10 1>1£)ם16ם1 31110163 1)311 11131011315 1351105ק 10 8

00016 11110 00111301 \¥ 3^ט531)£00 1111

92/39/££0 ./ ££0/90/128 10 £מ6ות1)מ16ז31 "

££0/90/128 0ז 110601)31060 *2 ££0/93/9

££/90/128 110מ6ת11)ו01מ31 *? £0/95/3 0

96/11/£0 4* 301611(111160110 90/128/££0

1מ6ומ5)מ16מ3 י"5 £0/99/91 10 90/128/££0

££0/90/128 110מ10ת1>ם6ת31 ^6 £0/2001/62
הערות:

1. לידיעת המשתמש: דירקטיבח זו על עדכוגיח, למעט העדכונים החמישי והשישי, כלולה בתקנה הבריטית
מס' 76ג1 משנת 1998:

6011} 1111/י\ 00111301 111 110163*31 31111 1031011315 133110ק 7116

0̂81113110115 1998

1. גפין ליום פרסום תקן וח, הדירקטיבח ££0/90/128 אינה תלת על־

- לוחות דפופימ (למיגטים) המכילים שכבה אחת או יותר שאינה פלסטיק {

- מונוטרים וחומרי מוצא תמשמשלם רק בתעשייה של לכות, צבעים, סיליקונים, שרפי אפוקסי,

מוצרים המיוצרים מתסיסה בקטריאלית, דבקים וזרוי הדבקה וצבעי דפוס.

לפיכך, ניתן להשתמש בחומרים ובמוצרים אלה רק אס הס מתאימים לדרישות הכלליות

של חדירקטיבח ££0/89/109.

3. רשימה מעודכנת של חומרים שעדיין אינם כלולים בדירקטיבה אך עמדו בבדיקת הארגון המדעי של

//:ק1111 האיחוד האירופי (13£) ניתן למצוא באתר הארגון באינטרנט: >301ק<61^/0.11ז(£ק0

00111111158100 ת63ק0־נ£11 1001111161110£) 110ק0תץ5 במסמך המתעדכן בתדירות גבוהה, שכותרתו 1

א-ג. שיטות בדיקה

דירקטיבח €££/82/711 המעודכנת ודירקטיבח ££0/85/572) שכותריחן מפורטים להלן, קובעות את

השיטות לבדיקת ההתאמה לדרישות הנדידה:

82/711/££0 - 00110011 (111601176 13̂ 0£ ט1111£13110 1681111£ ץ0י£ ץ11£0£5$31 111165 3310(1 11116הי\10) 111£

1116 00115(11116018 05^133110 11131611315 311(1 31110163 101611(16(1 10 00010 11110 0001301

5^ט151)00י£ 1!711\

93/8/££0 1" 30160(10160110 82/71 1/££0

££0/82/711 110מ1$ת1)ם16ו31 **2 £0/97/48
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10̂) 5מ1ץ13 111601176) 00110011 - ££0/85/572 1651108 01? 1)56ט 6ג1 10 51101113015 ?0 151! 1116 11

1010 00016 10 101011464 31110165 3114 11131611315 135110ק?0 15מ6ט18111ז00?0 113131100"

001113.01 \71111 ?0045111??3

כמו כן ניתן להשתמש בסדרת תקני 1186 י\נ<£ 00 על כל חלקיה, המפרטת שיטות לבדיקת הנדידה

הכללית, בהתאם לצורך־

:1351103? - 3??0043111? 1111*\ 0001301 מ1 31110165 1)311 131611315\ 19941 - 1186 ¥¥!£ 00

56100X1011 0? 00041110115 311(1 1681 016111045 ?01 07613 1116־ 10 00140 י./ 311? 11 0118131100

1111618101מ1 10131 ץ^ 011 01176 11110 מ3110־11£1ם 61311'\0 £61 13)11101110 1651" \2 311? 1

?311 3: 763111161110 מ61510וח1ח1 10131 ץ<\ 13ח113ןוח51 341160115 10ת1212110111 ות 0¥61311 £61 15)

?311 4: 763111161110 181ת3111ז6י\0 ז0י£ 15) 011 10מ1 ט3110 11ק0 ץ<\ 011 6̂

161110ח 7651 :5 1ז3? 3110ז076131111116 ע£0 15) 13נ11ת81 1)£60 11160115)3 10ם1 מ 0611 ץנ\ 013

011ט0ק 3 115111£ 011 6^011 11110 ח3110־1@1ת1 61311'\0 £01 15)61110\ת 7651 \6 311?

011ט0ק 3 115111£ 18ח1113מ511 11160115)3 11110 ם3110ץ113ז1 0701311 £01 13)11101110 7651 :7 311?

£111111£ 3111010 ץ3\ 011 01176 10ת1 111181311011 0761311 £61 18>161110ח 7651 :8 311?

?311 9\ 7651 111611 11£ת 0761311 £01 35)10 £00 11160115)3 10מ1 ם13110 1111311ת31̂  @ת£1111 3111016 ץ<1 3)

03303 111 56ט 01? 1)0ב1611מ 1)11£6)10ת) 011 01176 11110 311011־1181ת 0761311 01? 15)11101110 7051 :10 311?

ק1ז001ח1 711010\ 1016 6X113011011 0? 01170 011 0001115)

1111X111168 0? 140-1356116(1 5̂ 10מ1 מ1£13110מ1 0761311 01? 15)11161110 7681 1(1995) 11 311? 111116110

165)0611'ג81ת1

?311 12 (1995): 7651 11161110 (15 ?01 0701311 11118131 13111 £ קוזז 1£ 7\10 31 1011 165

?311 13 (1999) 613111165ק1ת16 111811 31 מ13110§11ת 0761311 01? 38)11101110 7681 1

נספח ב - מסמכי \ס¥ הרלווגט<ים
. (למידע בלבד)

הדרישות מפורטות במסמך ?•

01? מ13110ג16£1 ?0 711165110115 :1111765)נ)3 1)00? :(07/17/1995) 36582 ק ,136 0א ,60 .701 1013116515101)6?

116ת 11131? ;31110105 1301ם1-00)00? ח1 1)11$£ 51311068(8111

ונטיים העיקריים: התקנות מפורטות ב-^?0 21. להלן פירוט החלקים הרלו

170 - ?00(1 3<*£1111768

0031111£8 ?0 18ם0116ק0001 1)311 1111681768^ :1111765)1)3 3)00? 111601)111 - 175

0110015ק00111 1)031)011ן3ק 1)311 01ק3? :1111765)1)3 1)00? 111601)111 - 176

1615חי015? :3111768)1)3 1)00? 111601)111 - 177

5311111261$ 1)30 15)21 11101100)10 () ,18ת1173נ4̂- :1111765)3£1 1)00? 311001)10 - 178

י<1)5111 11110031)3£1 §110)ם6ק 53815 10161101 30 00 1)00? 1111^ 0001301 10 01 1)00י! 10 1)61011110ק 1111765]1)3 1)00? - 180

5



(2002) 5113 ת"י

1101115)111816 1)100 1)0מ0110ת1101-53? • 181

5316 35 16002012611 ?311־6061§ 5130065(5111 י 182

ניתן לעיין במסמכים שלעיל באיגטרנט, בכתובת־ 313ט/ע0§.0ק8.¥י*\¥\//:נ11111

נספח ג - חומרים ממיחזרים
(למידע בלבד)

אישור משרד הבריאות לחומרים ממוחזרים ניתן בהתאם לעקרונות האירופיים והאטריקנייס.

הנחיות ומידע עדכני לגבי עקרונות האישור ניתן למצוא במסמכים ובאתרי אינטרנט אלה־

11-81), כפי שמפורטות - 11116103*1011311 - הנחיות המכון הבין-לאומי למדעי החיים (116ן5111ם1 301611005 116-

במסמך־ 00013011156 1)1351105101100ק01 §מ011י(00^ ממאי 1998<4), שהוכן על ידי:

0106? 1331£ 43161131* §ת3£1^3? 6ק£1110 11-51
ם?): - דרישות המנהל הפדרלי למזון ולתרופות (̂\

10105)31 1301ם004-00י! 10 1)5€ט 5130065(501 101 111311011§0110 1)111€51101יד :170.39 311? £"?0 1 2

ס?: - אתרי האינטרנט של ה̂-

/י\13.80>1.מ0153.ח1'\//:קז111 1ומ111.י003ז-3ק5/0מ11)'-

1מ1111.<ו3-0£3ק5/0ומ1)~/'\13.80)1.מ¥111.0153//:ק1111

141 ניתן לעיין במסמך זח בספריית מכון התקנים הישראלי.
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© כל הזכויות אמורות למכון התקנים הישראלי.
אי; לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שה1א, תקן זה או ק0עים ממט, ללא רש1ת מראש ובכתב מממן התקנים הישראלי.

כל המ"צר מצרך, המתאים דרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

לוטן התקנים היטראליג ויו €

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים,
כדי להתאימם להתפתחות המדע, הטכניקה והתעשייה.

המשתמשים בתקנים יוודאו, שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

הצעות לשינויים יש לשלוח לפי כתובת מכון התקנים הישראלי:

מכון התקנים הישראלי
רתי חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טלי 03-6465154, פק0י 03-6412762
להזמנת תקנים: טלי 03-6465191/2 פק0י 03-6426762 9-11ז0.ה3@ץז3ווג111

ובאתר מכ1ן התקנים הישראלי:
\/7\/\/\/7.811.0*0.11_
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תרגום משמעות התקן
5113 מאתי האינטרנט
של מרכז הפלסטיקה

והגומי לישראל
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. חומוי אריזה מפלסטיק הבאים במגע טם מזון ומשקאות /^^^ משמעות התקן 1̂נ 5113/ ך # |̂

גבי תהילה פינלץ, דר' משה רחמן, פרוס' שמואל קנע
מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל

נ.ץבמ£־ ג200 נכנס לתוקף התקן הישראל< נדידה כוללת (131100§11מ 61311י\0). עקרונות בדיקות הנדידה
וןנ"-{ 5113 הדן ב"חומרי פלסטיק ומוצרים נדידה ספציפית (1£131100ב0 00160ק5). כאמור, בדיקות הנדידה מבוססות על שימוש
ומרכיביהם העשויים פלסטיק, הבאים במג^ בנדידה כוללת נבדקים סר כל החומרים בממיסים המדמים את מוצרי המזון. ע"י המגע
עם1בנ5ון ומשקאות". בכר יישרה ישראל קו עם הנודדים, ע"י שימושים בחומרי דימוי בין הממיס המדמה וחומרי האריזה (לאורך זמן
מדינות אירופה וארה־'ב שבהם נהוגים תקניכ (131115 טב510). הערך המתקבל מושווה לגבול ובטמפרטורה מוגדרת) עובר הממיס דיפוזיה
0̂). לפולימר. הממיס ממוסס את התוספים לתאימות בין מוצרי מזון ומשקאות וחומרים העליון המותר (1111111 111121911011 61311
פלסטיים, זה שנים רבות. בהתאם, התקן סוג חומרי הדימוי ותנאי הבדיקה נקבעים וחלקים אחרים כעלי משקל מולקולרי נמוך.
הישראלי מבוסס על דרישות הדירקטיבוח בהתאם לתקן האירופאי ££0/82/711־ בכך עוברים התוספים מחוץ לחומר האריזה
10̂) §מ1ץ13 6'\116011^ 00110011 ונמדדים משקלית. תהליך המיצוי נמשך עד ? האירופאיות (05'\116011ס £0) ועל דרישות 0
1̂ח 5351£ 1110 להשגת שיווי משקל. לפיכך קיימת תלות בעובי המנהל האמריקאי למזון ותרופות - (\,ס? §165110 01? י<3531;)1160 65

̂ §1תס £ 1)1-00). 138110ק ?0 15מ0גג0005111 011116 0112131100 הדוגמא וטמפרטורת המיצוי. מ13113110ת11מ1)
0ת001 110)16>ת16ת1 31110165 4ה2 315ת16פ1מ

נוו־יקאיות (תיקונים: 511185 1)00? 1̂111 0001301 111 תהל'ר האי/טוו־ לו01'1־ה בדרישות דרישות איר91*י1ת וא
,££0/93/8) התקן (65'\116011ס £0)הדרישות האירופאיות ,£0/97/48

מ15510ת11מ90/128/00- ££0 מוגדרות בתקן והתקן האירופאי ££0/85/572: תהליך אישור של חומר פלסטי או מוצר
1116011̂] 1116 מ/<\10) §מ1'<13 5116011¥6> 011מ0011 פלסטי לתאימות עם מזון מסוים כולל מספר 315ת316וח 133110ק 10 §16131111 6

00111301 ת1 001116 110)16)611*111 31110168 1)311 1651:111£ 01? 1)1156 56 10 51111111131115 ?0 1151 שלבים:
.5"151118>00? 1111'* 10*3135[ ?0 15מ116ז511מ00 ?0 מ13110§11מ • על היצרן להמציא הצהרה ככתב שכל
(תיקונים0־2001/62/1 ,£0/99/91 ,6/11/60? 001116 110)16)111160 131110168)311 0131611315 החומרים עומדים בדרישות ה-\,0? או ה-£0.

££0/92/39). .8"151118)00? 1111̂/ 0001301 10 • על היצרן להמציא הצהרות של יצרני ,95/3/£0 ,
גו?) מוגדרות תקנים אלו קובעים את סוג המדמה בהתאם שרשרת הייצור כולה: החל מיצרן חומר הגלם. הדרישות האמריקאיות ̂(
בתקן־ לשימוש הסופי כמו: מזון מימי, מזון שמנוני, דרך יצרני מוצרי הביניים וכלה בהצהרתו
1̂ ,01.60/י 15161§£6 16131)6? מזון חומצי ומזון אלכוהולי. בהתאם־ מים, כיצרן המוצר הסופי, שכל החומרים בהם נעשה 0. 136,

:05י\1111)1)3 1)00? :(1995/ל7/1) 36582 .ק חומצה אצטית, אלכוהול בריכוז *10 או 5094 שימוש במהלך הייצור עומדים בדרישות.
065ת513<015111? מ13110נ1§16 ?10)111681101*1 או א100, שמן זית. ואיזואוקטן. כמו כן קובעים • אם לא קיימות ההצהרות הליל, ולפי דרישות
:5ח500110) 31110165 0001301 1)00? 110)1156 התקנים את טמפרטורת הדימוי בהתאם לתנאי משרד הבריאות (או הלקוח הסופי) יש צורך
,170. השימוש כמו: מילוי חם, חימום במיקרוגל, באישור של מעבדה מוכרת לביצוע הבדיקות 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182)

סטרליזציה ושימוש בתנור. הרלוונטיות.
שיטות בדיקת התקף 1186 י\1<£ סס: • הדרישות עצמן חייבות להיות מעודכנות

1̂ לפי התקן המעודכן האחרון. הבסיסהמנחהאתמערךהבדיקותלתאימוח 10 31110168 135£108ק 1)30 131611315
הוא: האם החומרים הפלסטיים והתוספוח 5?}11ז8 1)00? 1111'\\ 0001301 • מלבד ההצהרות על היצרן למסור מידע
מותרים במגע עם מזון. לפיכך. קיימים חסמיכ משמש כמדריך לבחירת התנאים ושיטות שלם על סוג הפולימר, הרכב החומר והתוספיס.
לכמות החומר המותר לנדידה מהאריזה למזון הבדיקה לבדיקות נדידה כוללת בשמן זית, במיוחד ניתן דגש למתכות, חומרים נדיפים

כמו כן המרכיבים העוברים למזון לא יגרמו מים בטמפרטורה נמוכה וטמפרטורה גבוהה ומרככים.
לנזק בריאותי, לא יביאו לשינוי בלתי רצו* עבור מוצרים שונים.

. _^_ ^^^^#^^^^ |̂ בהרכב המזון או לשינוי בטעמו. בבדיקות נדידה של תוספים ספציפיים ומ6^^
^."̂ ̂^־ *̂ ^*̂ ^*̂ ^̂ ^ בשתיהמערכות-האירופאיתוהאמריקאית קיימים מספר תקנים. התקן: ££0/2002/72 דן ן

ט^שנ^^נ?0^שרוכ~ניו^במרכז
צ^לס  ̂  אוקסידנטיס.

 ואנטי

 למרככים

 בדיקה

 בשיטות

 זריכ

 חומרים

 (011£131100) של

 נדידה

בדיקת
̂:.־;י ̂|*^#^4:־; 5**"̂ ^8̂ 1¤¤)ג מחומרי ומוצרי האריזה למזון, היא הבסיס התקנים־ 2001/542 ,99/42 ,94/62 ££0 עוסקים |

. 11171וו1ו1רזוזזו קד ו י י.
^י^יי 1̂ ^ 1̂  בשיטות לבדיקת נחתכות כבדות והתקן £60 /¤]^0^

 התאימות.

לקביעת
. ? ̂.^.,.י:. • ? 1̂ ̂י-<>. 1¤ו1>יי קיימות שתי בדיקות נדידה־ 16^2002 באפוקסידיס. 18

יי.
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צילום המדף שבו רואים
חבילת מוצר מתחרה

במחיר זול של 11.29 ¤?



י ו



נספח ז'

צילום המסך של
הטבלה באתר מכון

התקנים המפרטת את
המוצרים בעלי תו תקן

ישראלי 5113
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העתק הודעת מר מילר
ממנה עולה כי מצג המשיבה
כאילו ניתן לשקיות המזון תו
תקן 5113, אינו אלא הטעייה

חמורה
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נספח יא'

פרסומי משיד התמ"ת
בדבר תחילת שיווקן של

המאיזים



רשימת החברות המצטייטת

1̂ 565חכח16ח£ 5י0חט־ו8 0ח53 - 0נו מפעלי בחמס בע"מ 1.

סנו מפעלי ברונוס בע"מ
.1)5651.1חק־ו16ת£ 5י0חנ811 0ח33

ברונ1 לנד0ברג, עולה חדש בישראל הצעירה ופליט מלחמת הע1לם השניה, הקים בשנת 1959 את "החברה הדרומית לשיווק", חברה שעסקה
באותם ימים בהפצת מוצרי ניקיון בלבד. שנת אחר כך הוא החליט לעב1ר גם לייצור עצמי, נעשה צעד הי0ט1רי במערכת השי11ק בישראל כאשר
-"נפש בריאה בגוף בריא"! החליט לקרוא לכל מוצריו בשם המ1תג "סבו", שם שלקוח מהפתגם הלטיני: "מנס סנה אין ק1רפורי 0נו", דהיינו

בשנת 1963 יי0ד בר1נו את "0נו מפעלי ברונו0 בע"מ".

בעקבות ההצלחה הרבה בישראל החליטו בחברה להתרחב ולנסות 1להגיע לשו1קים חדשים ברחבי העולם. 0נ1 החלה לייצא בשנת 1990.
בשנת 2002 הותלס בחברה להקים חברות בת, שיפיצ! את מ1צריה בתו"ל. היעד הראשון שנבחר היה רומניה, ארץ הולדתו של לנדסברג.

מטבע שגור בפי1 היה "החלום שלי כשהקמתי את החברה היה קודם להיות בכל בית בישראל, את"כ בכל בית ברומניה, ומשם כבר לכל
העולם".

/ שקלים, למעלה מ-21 מיליון / היקף ההכנסות בשנת 2008 עמד על מיליארד מאה וחמישים אלף שקל, והיקף היצוא בשנת 2008 היה 100 מיל1
דולר. בץ הארצות ש0נו מייצאת להן כיום את מוצריה ניתן למנות את: רומניה, א!קראינה, מ1לדובה, לסביה, ב1לגריה, קפריסין, גחזיה,

הונגריה, ארמניה ועוד. המטרה היא להיכנס למדינות נוספות, חדשות: רוסיה, צרפת, ליטא, אסטוניה, קזחסטן.

במודע1ת לאיכות הסביבה. כבר בשנת 1985 הפסיקה "0נו" את השימוש בגז פריאון, הפוגע בשכבת סנו הייתה בין החברות הראשונות בארץ

. האוזון 1בכך הייתה לאחת החבתת הראש1בות בעולם שעשו צעד חש1ב זה. היא אף הייתה הראש1נה שהנהיגה את השימוש בשקיות מילוי,
החו0כ1ת מאות טונות של פלסטיק בשנה. בשנת 2008 ייסדה תשל1בת סנו את המותג החדש ייסנו טבע" שמאגד בתוכו עשרות מוצרים ירוקים

(שקיות אק1לוגי1ת מתכלות, טבליות למדיח כלים, נחל רצפות אקולוגי, מרכך כביסה ק1מפקט וע1ד), שמהווים נדבך חשוב בפעיל1ת החברה

^^ לשמירה על כדור הארץ. ־ —

0נ1 פיתחה מוצרים "חדשניים" נוספים לאורך השנים. האחרון שבהם סדרת מוצרי יי0נו מדיק היגייניק" חומר לחיטוי ולהגנה מפני ח"דקים, ללא
צורך במים ובסבון. מוצרים אלה הפכ1 ל0יפ1ר הצלחה, ומדעת להם חשיבות רבה, במיוחד בימים אלה, בהם העולם מתמודד עם ויר01ים

חדשים וקטלניים.

בשנת 1982 יצאה 0נו בסרט תדמית לקידום המוצר החדש "סם ד1" להגנה מפני יתושים. ה0רט1ן מראה דוגמנית, שנותרת ללא עקיצות למהת
הימצאר. בתוך כלוב 0גור רוחש יתושים, בזכ1ת השימוש במ1צר "סנו ד'". סרטון זה נחשב עד היום לאחר ממסעות הפר10ם המצליחים בעולם

הפר10ם בישראל.

ברוט לנד0ברג מאמין שעשייה בתחום החינוך, הא1מנוי1ת, המחיקה 1התרב1ת תינה התרומה היקרה והנאצלת ביותר לדורות הבאים. הוא תומך
בשחקנים, באומנים, בציירים ובפסלים, במטרה לסלול להם, את דרך ולעזור להם להגשים את חלומם. תשלובת 0נו תורמת בכ0ף ובמוצרים

לעמות!ת, לצה"ל, למקקים, לבתי חולים, למחקרים ולילדים במצוקה.

מפעלי תשלובת סנו פזורים כיום בחמישה מוקדים. המפעלים המרכזיים ממ1קמים באזור התעשייה

נ11ה נאמן שבה1ד השרון. 1000 העובדים במפעלי החברה, מייצגים את הפסיפס האנושי של מדינת ישראל: ותיקים לצד ע1לים חדשים, יוצאי
ל ל



נספח י"ב

תחשיבי הנזקים
וספומי הפיצוי
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בית משפט ה־ מחוזי מרכז י פתח תקווה מדבקת זיהוי תיק
־ (תינתן בבית המשפט)

ב , ? י י

פתיחת הלין
(טופס 1 לפי תקגה 7א (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984) תאריך 6/10/2011;

סמ^ במשבצת המתאימה:
חליל: 13 תובענה (1) ם הודעה לצד שלישי כתיק מבקשה בכתב בתיק י

ם ערעור ם תביעה שכנגד בתיק
התיק: £3א(אזרחי) ? חפ (המרצת פתיחה) י ם עז (עזבונות) ם ענ (ערעור נכים} סוג

ם ברע (בקשת רשות ערעור) ? מא (מעמד אישי) ם עמת (ערעור מס הכנסה) ם עש (ערעור שונה)
ם בש"א (בקשה בכתב) ח עא (ערעור אזרחי) ם עמת (ערעור משפחת חיילים) ם פשר (פתקי חברות ופשיטות רגל)

̂  ף (רגיל) ם מ (מקןצך) םד (מהיך)
סדר דין:

נושא התובענה: <2) קוד; 204 תאור: ממונות, תגיעה כספית - רכוש (חוזים לרבות ליקוי בניה)

סכום התובענה: 270000000.00 ש"ח

מגיש התובענה: (3) .

שם המשפחה / החברה / המוסד מס' זהות מען מס' טלפון

מאור בשן 039018197
נגד: (4)

שם המשפחה / החברה / המוסד מס' זהות מעך מס' טלפון

סנו מפעלי ביונוס בע"מ 520032988 החרש 8, א.ת* נווה נאמן הוד השרון

בעניין עזבי! המגוה/ה: (5) מספר זהות: ת.פטירה

סעדים / תובענות 1 הסעד / התובענה קוד (6) תאור

סעד עיקרי ־
סעד נוסף:

סמן /י ם אס הוגשה בקשה לפטור מאגרה ם אם מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים (7)
ם אם כל מגישי התובענה פטורים מאגרה ם מגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור

אס חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להליד גישור - צייו את פרטיהם:

פרט המרצות / בקשות אם נפתחו לפני פתיחת ההליד הנוכחי:
מספר תיק שם התיק ־ מספר תיק שם התיק

פרט באי כוח לפי סדר ההופעה בתובענה (במידה שמגיש התובענה מיוצג):
שם עורך הדין מספר רישיון מספר פקס מספר טלפון

08-9316072 08-9316075 20379 .
בכר1נ רענן בשן י

בכת 2

בכת 3

בכת 4
ן*!* הדעת - ̂מ שים לב - אם בית המשפט לא יוכל לדון בתובענה או להמשיד את הדיון בה בשל חוסר מעש מצד בעל *-0ךין,גלא הס̂ב

*017 01 7̂/ 
עלולה התובענה להמחק,

̂ו^^<^^ השם ־ יענן בשן חתי^^

>^/ ^_^9*** עו"דכניתזהב מ0> ת,ק במשרד**י< ע"י הופק



כ<ת המשפט המחוזי
מרכז (45) יפוי כה כללי

2011 ־10־ 6 2
(לצורך הפקדה בבית המשפט ובהוצאה לפועל) *?2********-6#

אני הח"מ מאור בשן, ת.ז. 039018197; ממנה בזה את את עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס - קהתי ו/או בת-
חן פארי סבאג, להיות בא-כוחי בכל עניין הנוגע לתביעה ייצוגית נגד סנו מפעלי ברונוס בע''מ ח.צ.

520032988, המתנהל בבית המשפט ו/או יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות,
כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן ?.

1. לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות
לערער, ערעור הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל.

2. לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות
מהעניין הנ"ל.

3. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם, לשכת הוצאה
לפועל או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה אחרונה. /

4. למסור כל עניין הנוגע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוריין כפי בא כוחי ימצא
לנכון ולמועיל.

5. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כוחי ולחתום
על פשרה כזו בבימה"ש או מחוצה לו.

6. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בימ"ש ושכר
טרחת עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנכון

ולמתאיס.
7. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה,,לעשות כל הפעולות המותרות עפ"י חוק ההוצאה לפועל.

8. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע
מהעניין הנ"ל.

9. להעביר ייפוי כה זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר ולנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות
עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עס המשפט או עם ענייני הנ"ל

מאשר את מעשיו בתוקף ייפוי כוח זה מראש.
המלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

ולראיה באתי על החתום, היום יום 16 לחודש אוקטובר שנת 2011.
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